
 

 

 

PROGRAMACIÓ CAMPUS TECNIFICACIÓ BÀSQUET 

FUTBOL CLUB BARCELONA 2.011 

 

 

PRIMER.- ÀMBIT-.  

 

El FUTBOL CLUB BARCELONA (en endavant FCB) com a entitat esportiva amb vocació de 

projecció de l’entitat a través de la seva vessant esportiva mitjançant valors tals com: la integració, la 

solidaritat, la tolerància, l’ètica, el civisme, la democràcia, l’esportivitat i el joc net, ha decidit 

organitzar els “ CAMPUS DE TECNIFICACIÓ BÀSQUET 2011”que se celebrarà a la Ciutat 

Esportiva Joan Gamper, Av. del Sol S/N Sant Joan Despí (Barcelona) en el que la majoria 

d’activitats estan enfocades i/o orientades a l’aprenentatge i millora d’aquesta disciplina esportiva. 

 

El Campus Tecnificació Bàsquet FCB 2011 se celebrarà el període: 

i.  Torn “TECNIFICACIÓ A”: de dilluns 04 juliol a divendres 08 de juliol 

ii. Torn “TECNIFICACIÓ B”: de dilluns 11 juliol a divendres 15 de juliol 

 

Els esmentats campus s’adrecen a tots/es aquells/es nens/es menors d’edat interessats/des que hagin 

nascut entre els anys 1994 i 1999 (fins a un màxim de 60 participants), independentment de la seva 

condició de soci/a del FCB i que s’inscriguin a través del full d’inscripció que trobaran a la web 

oficial del FCB (www.fcbarcelona.cat ). Tots els/les participants hauran de disposar de fitxa de la 

seva corresponent Federació Esportiva.  

 

 

SEGON.- OBJECTIUS DEL “CAMPUS”-. 

 

La finalitat del FCB amb l’organització de l’esmentat “campus” és la de contribuir a l’educació a 

través de la pràctica esportiva, en aquest cas del bàsquet, mitjançant la convivència en nous entorns, 

basada en els valors socials i esportius, el pluralisme, la companyonia, el respecte, el civisme, la 

solidaritat, amb actituds i hàbits saludables. Amb la finalitat de desenvolupar i millorar els diferents 

aspectes del joc: des dels fonaments de base als tecnicismes tan habituals com els arbitrals. Es 

treballaran aspectes de preparació física, tècnica i tàctica individual, tàctica col•lectiva mitjançant un 

equip de treball interdisciplinar. 

 

 

 

 



 

 

 

TERCER.- ACTIVITATS I ORGANITZACIÓ PARTICIPANTS DEL “CAMPUS”.- 

 

La gran majoria d’activitats que es duran a terme en els “Campus Tecnificació Bàsquet 2011” 

consistiran en l’aprenentatge, millora i perfeccionament d’aquest esport, sent variades i 

desenvolupades en horaris compresos entre les 9:00h del matí fins les 18:00h de la tarda. Els/les 

participants hauran de ser a la Ciutat Esportiva Joan Gamper abans de les 9:00 hores per poder 

començar puntualment. Els entrenaments s’interrompran entre les 11:00h i les 12:00h per prendre un 

petit esmorzar. El dinar dels/les participants està previst entre les 14:00h i les 15:30h (els horaris dels 

àpats podran ser modificats per criteris tècnics). 

 

Es treballarà organitzant diversos grups entre tots els/les participants, distribuïts per (i) edats i (ii) 

nivells, tot i que també podran dur-se a terme algunes activitats per sexes. 

 

QUART.- PERSONAL RESPONSABLE DE LES ACTIVITATS DEL “CAMPUS”.- 

 

L’organigrama del personal responsable del bon funcionament i desenvolupament de les diferents 

activitats programades serà el que passem a detallar a continuació: 

 

- “Coordinador del campus”. Serà la persona responsable del bon funcionament del mateix, així com 

de l’equip de monitors/es contractats, per desenvolupar les diferents activitats, i dels/de les menors 

participants, nomenada pel FCB i titulada com a “Entrenador Nacional de Basquetbol”. 

 

- “Responsables de la direcció tècnica”. Seran les persones que s’ocuparan de l’organització i 

planificació de les diferents tasques que caldrà implementar i desenvolupar a les activitats 

programades, en aquest cas, Sr. Jordi Ardèvol i Sr. Roberto Dueñas. 

 

- “Responsables de la organització i logística”. Seran les persones encarregades de la organització i 

del material esportiu i de suport, en aquest cas, Sr. Sergi Mas. 

 

- “Equip de monitors/es” que estarà format per persones que disposaran de titulació oficial 

homologada ja sigui (i) específica com a tècnics/ques de bàsquet i/o (ii) com a monitors/es de lleure, 

que dependran directament de la figura del coordinador del “campus” esmentat al paràgraf anterior.  

 

Aquests professionals, seran els responsables de l’activitat específica que desenvolupin i els que la 

duran a terme directament amb els/les participants, havent un (1) professional per cada deu (10) 

participants, assumint la responsabilitat de la seva realització d’acord amb el programa d’activitats, 

durant el temps i lloc (ubicació) en el que es portin a terme les mateixes. 



 

 

 

CINQUÈ.- PREU, FORMA DE PAGAMENT DEL “CAMPUS”.- 

 

El preu per participar en un dels torns dels “campus” serà el que es detalla a continuació: 

 

- Socis/es del FCB:  250,00 € (dos cents cinquanta euros) 

- No socis/es del FCB:  300,00 € (tres cents euros) 

- 2 Germans:   10% Dte. 

- 3 Germans:   15% Dte. 

 

El preu és total (IVA inclòs), incloent a més a més, (i) el material esportiu que s’utilitzarà i que es 

lliurarà a tots/es els/les participants en el mateix “campus” i (ii) l’esmorzar i dinar diari de cada 

participant.  

 

Un cop formalitzada i acceptada la inscripció per part del FCB del/de la menor en el “campus”, es 

“reservarà” la plaça, sent necessari efectuar el pagament de la quantitat corresponent mitjançant 

transferència bancària, al número de compte del FCB de “La Caixa” 2100 / 2397 / 81 / 0200012038, 

en un termini de 10 dies des del moment en el que s’hagi realitzat la inscripció, per tal de fer efectiva 

la participació de l’interessat/da. En cas contrari, la falta de pagament abans de la data indicada, 

facultarà al FCB per anul•lar dita reserva.   

 

 

SISÈ.- ANUL•LACIÓ O CANCEL•LACIÓ DEL “CAMPUS”. 

 

Si realitzat el pagament i confirmada la reserva i plaça, algun dels responsables legals dels/de les 

menors comunica al FCB la cancel•lació i/o anul•lació de la participació en el “campus” 

d’aquests/es, haurà de fer-ho de forma expressa i per escrit, i només rebran la devolució del 75% del 

total abonat, perdent el percentatge restant en concepte de les despeses de gestió i reserva realitzades 

pel FCB.  

 

El FCB podrà cancel·lar el “campus” per: 

 

• Falta d’inscripcions suficients, entenent-se que el mínim per portar-lo a terme seria a partir 

de 30 i fins un màxim de 60. 

• Força major, o causa/es justificada/es, que facin impossible dur-lo a terme 

• i/o per qualsevol altra raó que, a criteri exclusiu del FCB, justifiqui la no realització del 

mateix. 

 



 

 

 

En qualsevol cas, el FCB, haurà de comunicar-ho abans de la data prevista per l’inici del mateix, als 

adults que ostentin la pàtria potestat i/o tutela del/s de la/de les menor/s inscrits/es, sense 

indemnització de cap classe, estant obligat únicament a tornar les quantitats rebudes. 

 

 

SETÈ.- PÒLISSA D’ASSEGURANCES-. 

 

El FCB serà responsable de la conducta dels participants, del bon ordre de les activitats 

desenvolupades en el “campus” i de les molèsties i danys personals i materials que, per tots els 

conceptes, aquests poguessin ocasionar, inclosos els danys a tercers, durant la celebració del mateix, 

així com la responsabilitat de mantenir les instal•lacions en el mateix estat en que es trobaven abans 

d’utilitzar-les.  

 

Així mateix, el FCB manifesta tenir subscrita i en vigor una pòlissa d’assegurances de danys 

materials i personals, perjudicis i responsabilitat civil que cobreix els riscos derivats del 

desenvolupament de les activitats que es duran a terme en el “campus”, davant dels participants, com 

de tercers assistents.   

 

El FCB, manifesta també que el “campus” disposarà d’un servei sanitari que permeti cobrir 

l’assistència mèdica i sanitària bàsica. 

 

 

VUITÈ.- PROHIBICIONS-. 

 

Està absolutament prohibit el consum de begudes alcohòliques, així com fumar dintre de les 

instal•lacions on es duran a terme les diferents activitats programades. De la mateixa manera es 

prohibeix la utilització de material pirotècnic de tota mena durant la celebració del mateix. 

 

NOVÈ.– PUBLICACIÓ DEL PROGRAMA-. 

 

La publicació d’aquest programa s’efectuarà a la web oficial del FCB (www.fcbarcelona.cat) a 

efectes de posar en coneixement de tots/es aquells/es que vulguin inscriure’s i participar el 

mecanisme d’inscripció i participació. 

 

 

 

 



 

 

 

DESÈ.- MECÀNICA D’INSCRIPCIÓ-.  

 

Per poder participar en el “campus” caldrà visitar la pàgina web oficial del FCB 

(www.fcbarcelona.cat) on apareixerà publicat aquest programa, així com els requisits i terminis per 

poder portar a terme la inscripció corresponent, que es realitzarà única i exclusivament a través 

d’Internet i en les condicions que seguidament es relacionen:  

 

a) El període d’inscripció s’iniciarà el dia 26 abril de 2011 i finalitzarà divendres 10 de juny de 

2011. 

 

b) Només podran participar tots/es aquells/es nens/es menors d’edat que:   

• hagin nascut entre els anys 1994 i 1999. 

• estiguin interessats/des, no sent imprescindible tenir la condició de soci/a del FCB. 

• vulguin millorar el seu nivell de joc de bàsquet. Essent imprescindible fitxa federativa de la 

Federació de Basquetbol durant, al menys, una temporada.  

 

c) Per tal de participar, caldrà realitzar prèvia i necessàriament la inscripció del/de la menor 

interessat/da emplenant totalment les dades sol•licitades en els 2 (dos) documents que 

passem a detallar a continuació i que es trobaran en el link de la web oficial del FCB 

(www.fcbarcelona.cat) relatiu al “campus”: 

 

• butlleta d’inscripció en la que s’haurà de deixar constància de: (i) nom i cognoms, 

(ii) data de naixement, (iii) adreça, (iv) nom, cognoms i DNI dels pares, tutors del menor/s o 

responsable legal del/s mateix/os, (iv) persona/es de contacte, (v) telèfon de contacte, (vi) 

mail de contacte, (vii) número de soci/a en cas que ostenti aquesta condició. 

 

• autorització de participació en el campus signada per part dels adults responsables 

del/s menor/s, ja sigui el pare, la mare, o el tutor legal designat als efectes, en la que s’inclou 

a més a més, un apartat relatiu a la fitxa de salut del/s de la/de les menor/s, en el que s’ha de 

fer constar (si és el cas): (i) possibles impediments físics, psíquics i/o sensorials i en el seu 

cas, tipus i grau de disminució, (ii) malalties cròniques, (iii) medicació necessària amb la 

indicació del tipus de medicaments, horaris i quantitat i/o dosi, (iv) al•lèrgies, (v) qualsevol 

altre qüestió que es consideri necessària destacar. 

 

 

 

 



 

 

 

ONZÈ.- DRETS D’IMATGE-. 

 

El sol fet d’inscriure’s al “Campus de Tecnificació Bàsquet FCB 2011” autoritza expressament al 

FCB a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment dels/de les participants.  

 

 

DOTZÈ.- DADES ERRÒNIES I DADES PERSONALS-. 

 

En el supòsit que existeixi error en les dades facilitades pels/per les interessats/des en la inscripció 

esmentada al punt anterior, de forma que no sigui possible la identificació dels/de les mateixos/es, el 

FCB quedarà exempt de qualsevol responsabilitat 

 

Així mateix, de conformitat amb les previsions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

Protecció de Dades Personals, i demés normatives aplicables, el FCB s’obliga a respectar la citada 

norma i a preservar absolut secret sobre les dades de tots/es els/les participants en el “campus” que 

consten en cadascuna de les inscripcions realitzades i sobre qualsevol altra a la que el FCB pugui 

tenir accés com a conseqüència de la informació facilitada a les esmentades inscripcions i documents 

adjunts (autorització del/s adults que ostentin la pàtria potestat i/o tutela del/s de la/de les menor/s i 

fitxa mèdica), sent incorporades en un fitxer sota la responsabilitat del FCB. 

 

Així mateix, mitjançant la signatura del document d’inscripció, els adults que ostentin la pàtria 

potestat i/o tutela legal del/s de la/de les menor/s participant/s, atorgaran en el seu nom el 

consentiment per a què les seves dades siguin conservades pel FCB, als efectes de que aquest pugui 

enviar-los informació comercial sobre serveis i activitats que puguin ser de l’interès del/de la 

participant mitjançant correu electrònic i/o postal. 


